
Prefaţă la ediţia a doua

Ediţia a doua a Evangheliilor apocrife este o cu totul altă 
carte decât ediţia întâi. Trecerea timpului şi acumularea lec-
turilor şi-au spus cuvântul. Sche letul, ca să spun aşa – adică 
structura narativă (de roman) –, a rămas intact, dar notele, 
comentariile aferente, precum şi prezentările l-au învelit într-un 
„trup“ nou, care are puţin de-a face cu cel iniţial. În capitolul 
consacrat Evangheliei lui Nicodim am inclus şi traducerea ver-
siunii greceşti a episodului Coborârii lui Isus în iad. Drept 
urmare, traducerea versiunii latine a fost mutată în apendice. 
Capitolul consacrat trecerii la cele veşnice a Maicii Domnului 
s-a îmbogăţit şi el cu două texte noi (Transitus B şi Adormirea..., 
scrisă de Ioan al Tesalonicului), care conţin numeroase scene 
inedite. De câteva ori m-am văzut obligat să corectez ori pur 
şi simplu să elimin note şi comentarii apărute în ediţia ante-
rioară. De cele mai multe ori însă am adăugat informaţii şi 
am amplificat aparatul existent, pentru ca cititorul să se poată 
lămuri mai bine. Volumul notelor (şi aici stă în principal nou-
tatea ediţiei de faţă) a crescut consi derabil, de două sau chiar 
de trei ori. Am încercat totuşi să mă limitez la trimiterile care 
mi s-au părut indispensabile ori foarte interesante. Am evitat 
pe cât posibil erudiţia stearpă şi dezagreabilă. Studiul intro-
ductiv a suferit, şi el, modificări (de conţinut ori stilistice). La 
sfârşitul fiecărei prezentări am inclus şi o scurtă „Orientare 
bibliografică“, unde nu sunt menţionate însă principalele 
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culegeri şi ediţii de referinţă, enumerate în „Biblio grafia ge-
nerală“ de la sfârşitul volumului.

Ediţia a doua se datorează şederii mele în ultimii ani la Pa-
ris, graţie sprijinului exclusiv al soţiei mele. În România nu aş 
fi trecut niciodată de stadiul proiectului idilic. Îi mulţumesc 
din tot sufletul Smarandei, fără de care această lucrare pur 
şi simplu nu ar fi existat. Răbdarea şi curajul ei m-au ajutat 
să depăşesc multe momente de deznădejde. De asemenea, 
amândoi, Smaranda şi cu mine, îi suntem mai mult decât re-
cunoscători doamnei Monique Alexandre, profesoară la Paris 
IV-Sorbonne, care a făcut totul pentru obţinerea unei burse 
de cercetare şi, implicit, pentru continuarea studiilor noastre 
în condiţii excelente. Nu în ultimul rând, îi mulţumesc dom-
nului Pierre Petitmengin, directorul bibliotecii Şcolii Normale 
Superioare din Paris, care mi-a deschis cu generozitate uşa 
acestui tezaur, interzis în genere profanilor.

Paris, iulie 1998



Introducere în lectura şi studiul câtorva 
evanghelii apocrife

Termenul „apocrif“ este, în ochii bunilor creştini, echiva-
lent cu „primejdios“, „dubios“, „blestemat“, chiar „diabolic“. 
Mai ales astăzi, când atâtea erezii şi manifestări sectare ale 
creştinismului, mode sincretice şi „metareligii“ ne agresează 
intimitatea spirituală din toate părţile şi prin toate mijloacele,
publicarea acestor evanghelii apocrife ar putea fi inter pretată –  
în România – ca o nouă „diversiune“, ca o ispitire răuvoi-
toare. Cititorul creştin îşi va da însă repede seama că nu are 
niciun motiv de teamă. Evangheliile înmănuncheate în acest 
„roman cristologic“ nu intră în conflict (decât pe alocuri –  
de aceea am şi considerat indispensabilă prezenţa notelor) 
cu dogmele religiei creştine şi mărturisirea ei de credinţă. Pe 
de altă parte, cititorii pur şi simplu esteţi, cei care nu urmă-
resc decât savoarea unui fragment de literatură „exotică“, 
fără scrupule de ordin religios sau confe sional, vor degus-
ta o biografie a Mântuitorului saturată de elemente inedite, 
miraculoase şi adesea fermecătoare. Nu în ultimul rând, ba 
poate chiar în primul rând, textele apocrife se adresează spe-
cialiştilor, datorită mulţimii datelor istorice conţinute în ele, 
în bună parte preluate şi de Tradiţia Bisericii. Daniel-Rops şi 
Jean Daniélou n-au ezitat să le folosească în studiile pe care 
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le-au consacrat creştinismului primar1. A devenit o banalitate 
naivă să spunem că nu se poate intra în atmosfera psihologică 
şi ideologică a creştinismului lăsând deoparte acest uriaş te-
zaur literar. Pentru publicul român (neini ţiat, din motive mai 
mult sau mai puţin justificate), această banalitate trebuie însă 
demonstrată.

De la început ţin să fac o precizare: evangheliile cano-
nice nu au de pierdut în urma confruntării cu evangheliile 
apocrife. Dimpotrivă. Pe plan dogmatic, apocrifele nu aduc 
nimic în plus. Acestea din urmă – şi acum mă refer strict la 
evangheliile incluse în ediţia de faţă – nu sunt decât ipostaze 
livreşti ale Sfintei Tradiţii. „Suficienţa“ dogmatică a evan-
gheliilor canonice nu este pusă nicidecum la îndoială. Dacă 
am considerat necesară traducerea şi publicarea câtorva 
apocrife a fost nu doar pentru a reînvia, o clipă, atmosfera 
clocotitoare a primelor veacuri creştine, cât mai ales pentru 
a descoperi un orizont inedit asupra unei Tradiţii care s-a 
„prelins“, din făgaşul orthodoxiei (id est „dreapta credinţă“) 
spre cultul liturgic, spre literatură şi iconografie. Multe sce-
ne reprezentate pe iconostasele ori pe zidurile bisericilor ro-
mâneşti ar rămâne fără înţeles viu dacă ar fi privite făcând 
abstracţie de scrierile apocrife. Tot astfel, multe sărbători in-
cluse în anul liturgic creştin se văd înviorate de lectura aces-
tor texte pe nedrept oropsite. Repet: nici sărbătorile la care 
mă voi referi mai pe larg în continuare, nici icoanele de pe 
tâmplele bisericilor nu-şi au rădăcina dog matică sau istorică 
în apocrife. Pentru a le justifica şi valida caracterul sacru, Bi-
serica face apel la Tradiţia apostolică şi patristică. Apocrifele 
sunt doar expresia livrescă a unui curent popular manifestat 
în primele secole ale erei creştine.

1 În Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, 2 volume, 
Brescia, 1995-1996 (trad. rom. Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine,  
vol. I, Iaşi, 2001), Enrico Norelli şi Claudio Moreschini consacră ample 
capitole scrierilor aşa-zise „apocrife“.
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2. Evangheliile apocrife

Studiul de faţă nu-şi propune altceva decât să ofere o vizi-
une globală şi cât de cât sistematică asupra textelor apocrife 
şi în acelaşi timp să precizeze sensul pe care îl are pentru cul-
tura românească cercetarea lor amănunţită şi în profunzime. 
De aceea voi evita expunerea teoriilor (numeroase şi comple-
xe) privitoare la geneza, clasificarea şi denumirea corpusului 
apocrifelor. Precizez doar că, până acum, cea mai importantă 
culegere este aceea întocmită de Mario Erbetta, un călugăr 
italian, cunoscător nu numai de greacă veche şi latină, ci şi al 
mai multor limbi orientale în care ni s-au păstrat mare par-
te din documente: coptă, siriacă, arabă, armeană6. Iată cum 
defineşte Erbetta, în prefaţa ediţiei sale, corpusul apocrifelor 
neotestamentare: „Apocrifele Noului Testament sunt – după 
părerea noastră – cărţi care nu au fost inserate în canon; însă, 
atât prin titlu, cât şi prin alte mijloace, ele pretind totuşi sau 
insinuează o autoritate canonică; mai mult, genul lor literar 
aminteşte, cu toate că din motive vădit diferite, de formele şi 
tipurile neotestamentare, pe care le imită sau le transformă“. 
Aşadar toate genurile literare din Noul Testament (evanghe-
lii, fapte, epistole, apocalipsă) au nume roase versiuni sau re-
plici apocrife. Există însă şi un gen aparte, al „zicerilor“ lui 
Isus, care nu apar menţionate în evangheliile canonice. Ele 
au fost denumite agrapha („cele nescrise“) datorită faptului că 
multă vreme au circulat oral în comunităţile creştine. Iată câ-
teva dintre cele mai frumoase: „Eu vin ca un fur. Fericit este 
cel ce priveghează şi îşi păstrează veşmintele, ca să nu umble 
gol şi să se vadă ruşinea lui“ (cf. Apocalipsa 16,15); „Dar voi 
căutaţi să creşteţi de la ce este mai mic, iar nu să descreşteţi de 
la ce este mai mare. Când eşti poftit la un ospăţ, nu te aşeza 
pe locul cel mai de vază, pentru ca nu cumva, intrând unul 

6 Lista ediţiilor şi culegerilor, adusă la zi, se găseşte la sfârşitul 
volumului.



21Introducere

mai vrednic decât tine, gazda să-ţi zică: «Du-te mai în spate!» 
şi astfel să te facă de ruşine. Ci, dacă te-ai aşezat într-un loc 
mai umil, gazda să-ţi spună: «Du-te mai în faţă!» şi astfel să îţi 
dea cinste“; „În aceeaşi zi, văzând pe unul lucrând de sabat, 
i-a zis: «Omule, ferice de tine dacă ştii ce faci; dar dacă nu 
ştii, eşti blestemat şi călcător de Lege»“; „Pentru aceea a zis 
Domnul nostru Isus Cristos: «Vă voi judeca în starea în care 
vă voi găsi»“; „Cereţi lucrurile mari şi vi se vor adăuga şi cele 
mărunte“; „Căci Isus zice: «Pentru cei slabi Mă făceam slab, 
pentru cei flămânzi flămânzeam şi pentru cei însetaţi răbdam 
de sete»“; „Cel care este aproape de Mine este aproape de foc; 
cel care este departe de Mine este departe de Împărăţia ce-
rurilor“. Celebra Evanghelie a lui Toma (gnostică) adună nici 
mai mult, nici mai puţin de o sută paisprezece asemenea logia 
(„ziceri“) ale lui Isus!

Cum spuneam, genurile din apocrife dublează genurile 
neotestamentare. Cartea Faptele apostolilor, care ne prezin-
tă activitatea celor doi apostoli misionari, Petru şi Pavel, a 
constituit modelul „faptelor“ celorlalţi apostoli, în special 
ale lui Ioan, Andrei şi Toma. Conform tradiţiei, aceştia trei 
au evanghelizat Orientul, Toma ajungând pe urmele lui Ale-
xandru Macedon până în fabuloasa Indie. Pentru genul epis-
tolar citez, pe un palier, Epistola lui Barnaba şi Păstorul lui 
Herma, incluse îndeobşte în corpusul de scrieri ale părinţilor 
apostolici, iar pe un alt palier, schimbul epistolar dintre Pilat 
şi Tiberiu, dintre Pilat şi Irod sau dintre Isus şi regele Abgar 
al Edesei. Cât priveşte genul „apocaliptic“, el este repre-
zentat de Apocalipsa lui Petru7, pe care am văzut-o figurân  
în Lista lui Muratori printre textele canonice. Am lăsat inten-
ţionat evangheliile la sfârşit, întrucât ele necesită o analiză şi 
o clasificare aparte

J.B. Bauer, specialist reputat în domeniu, depistează trei 
tipuri de evanghelii apocrife, pornind de la modelele şi 

7 A se vedea şi Apocalipsa lui Pavel, ediţia a II-a, Bucureşti, 2011 (Vremea), 
precum şi A doua apocalipsă a lui Ioan, Bucureşti, 1998.



22 Evanghelii apocrife

împrejurările care le-au inspirat8. Primul tip este reprezentat 
de evangheliile care imită genul sinoptic. Ele sunt, aşadar, re-
plici mai mult sau mai puţin originale ale celor trei evanghelii 
canonice – după Marcu, după Matei şi după Luca –, au apărut 
în mediul iudeo-creştin şi expun credinţa şi viaţa spirituală a 
comunităţilor creştine primare nedezlipite încă definitiv de si-
nagogă9. Dintre aceste evanghelii iudeo-creştine amintesc, pe 
lângă Evanghelia lui Petru, Evanghelia nazareenilor (născută în 
mediul nazareenilor, o sectă iudeo-creştină10), Evanghelia evre-
ilor (din care s-au păstrat fragmente foarte reduse ca număr şi 
dimensiune, adresată iudeo-creştinilor de limbă greacă11) şi 
Evanghelia ebioniţilor (apărută, se pare, în Transiordania, regi-
unea unde trăiau ebioniţii12).

Al doilea tip îl constituie evangheliile gnostice. Descope-
ririle de la Nag Hammadi au readus la lumină numeroase 
texte aparţinând acestor adver sari de temut pentru Biserica 
primitivă. La Nag Hammadi s-au găsit numeroase papirusuri 
învelite în piele şi însumând aproximativ o mie de pagini. 
Textele au fost împărţite în treisprezece cărţi. Prima şi a treia 
carte conţin evanghelii. Iată clasificarea lui Charles Puech, co-
roborată cu cea a lui Jean Doresse – cei doi nu au ajuns la un 

8 Am utilizat traducerea franceză a lucrării sale, Les Apocryphes du 
Nouveau Testament, Paris, 1973.

9 Trimit la două lucrări fundamentale ale părintelui Jean Daniélou: 
Théologie du judéo-christianisme, Paris, 1958 şi L’Église des premiers temps. Des 
origines à la fin du III e siècle, Paris, 1985, pp. 9-47.

10 Nazareeni sau nazoreeni. Consideraţi de către Ieronim ca „iudaizanţi“. 
Evanghelia nazareenilor înlocuia, după mărturia Părintelui latin, Evanghelia 
lui Matei. Nazareenii erau evrei stabiliţi în Siria. Continuau, chiar şi după 
accep tarea creştinismului, să practice mai multe rituri iudaice.

11 Probabil sălăşluiţi undeva în Egipt. Fragmente ni s-au păstrat la 
Clement din Alexandria şi Origen.

12 Ebioniţii erau tot iudaizanţi şi îl considerau pe Isus drept ultimul 
mare profet al lui YHWH. Nu acceptau naşterea feciorelnică a Mariei. 
Evanghelia lor trece peste episoadele întrupării şi copilăriei lui Isus şi 
începe din clipa botezării Lui de către Ioan. Textul este prima mărturie a 
unei evanghelii „armo nizate“, de tipul aceleia, mai târzii, a lui Taţian. Ea 
nu foloseşte însă ca punct de pornire Evanghelia lui Ioan.



Din epistolele preasfântului Clement  
[autorul] Stromatelor. Către Teodor

Ai făcut bine că ai închis gura învăţăturilor de negrăit1 ale 
carpocraţienilor2. Căci despre ei s-a profeţit [că sunt] aştri 
rătăcitori: aceştia [îndepărtându-se] de la calea strâmtă a po-
runcilor rătăcesc spre hăul fără margini al păcatelor carnale şi 
trupeşti3. Îndopaţi de cunoaşterea, cum zic ei, a „adâncimilor 
Satanei“, nu-şi dau seama că se aruncă în întunericul beznei şi 
al minciunii; fălindu-se că sunt liberi, au devenit robi ai unor 
pofte înrobitoare4. Trebuie, vasăzică, să ne împotrivim aces-
tora pretutindeni şi cu orice chip, deoarece, chiar dacă ar grăi 
şi ceva adevărat, nici atunci iubitorul de adevăr nu trebuie să 
fie de acord cu dânşii. Căci nu toate lucrurile adevărate sunt 
adevărul şi nu trebuie preferat adevărul părelnic după opini-
ile omeneşti adevărului adevărat după credinţă.

Acum, în ce priveşte [lucrurile] pe care le afirmă despre 
evanghelia, de Dumnezeu inspirată, după Marcu, unele sunt 
minciuni pe de-a-ntregul, altele, chiar dacă au un grăunte de 
adevăr, nu sunt transmise la fel de adevărat. Căci, amestecate 
cu plăsmuiri, lucrurile adevărate se strică, încât, după cum se 
spune, „chiar şi sarea îşi pierde gustul“5.

Aşadar Marcu, în timpul şederii lui Petru la Roma, a aş-
ternut în scris6 faptele Domnului7; totuşi nu le-a publicat pe 
toate, fără să amintească nici „lucrurile de taină“8, ci le-a ales 
[numai] pe cele pe care le-a socotit foarte utile întru sporirea 
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credinţei catehumenilor. După ce Petru a suferit martiriul, 
Marcu a plecat la Alexandria, luând cu sine şi memoriile9 sale, 
şi pe cele ale lui Petru; dintre acestea, trecându-le în prima sa 
carte pe cele de natură a-i face [pe simplii credincioşi] să îna-
inteze întru gnoză10, a compus şi o evanghelie mai spirituală11, 
spre folosul celor desăvârşiţi12. Totuşi, el n-a dezvăluit [lucru-
rile] de negrăit13 şi nici n-a descris14 învăţătura hierofantică a 
Domnului; ci, adăugând şi alte fapte celor scrise mai înainte, 
a mai pus alături şi câteva cuvinte15 a căror explicaţie ştia că 
îi va conduce pe ascultători16, ca un mistagog, în sanctuarul17 
adevărului acoperit cu şapte [voaluri].

Astfel a hotărât lucrurile fără invidie şi nu fără luare-amin-
te, după cum socotesc eu. Murind, a lăsat scrierea sa Biseri-
cii18 din Alexandria19, unde se păstrează şi acum în chipul cel 
mai sigur, fiind citită doar acelora care sunt iniţiaţi în marile 
taine20.

Dar cum spurcaţii demoni urzesc mereu pierzania neamu-
lui omenesc, Carpocrates21, fiind şcolit de ei şi folosindu-se de 
artificii înşelătoare, într-o asemenea măsură l-a înrobit pe un 
prezbiter22 din biserica din Alexandria, încât a căpătat de la 
acesta o copie a evangheliei secrete23.

El a interpretat-o după opinia24 sa blasfematoare şi carnală; 
ba încă a murdărit-o amestecând cuvintele pure şi sfinte cu 
minciunile cele mai neruşinate. Din acest amestec se adapă 
învăţătura carpocraţienilor. Acestora, aşa cum am spus mai 
înainte, nu trebuie să le cedăm niciodată; nici nu trebuie să 
acceptăm, atunci când îşi scot în faţă falsificările, că evanghe-
lia secretă este a lui Marcu, ci trebuie negat cu jurământ. Căci 
toate cele adevărate nu trebuie spuse tuturor. Pentru aceasta, 
Înţelepciunea lui Dumnezeu vesteşte prin Solomon: „Răs-
punde celui nebun după nebunia lui“25, învăţând [astfel] că 
lumina adevărului trebuie ascunsă de cei orbi la minte. Mai 
grăieşte: „Celui ce nu are i se va lua“26 şi „Nebunul să meargă 
în întuneric“27. Dar noi suntem fii ai luminii28, iluminaţi de 
[steaua] de la răsărit, de sus29, Duhul Domnului. „Acolo unde 


